- FULL DE RUTA DE LES ILLES BALEARS 2020-2023 Descripció:
Per poder desenvolupar la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius (BOIB
núm.36, de 19 de març), iniciem un full de ruta, més concretament l’article 5 estableix l’obligació de les
administracions públiques respecte de la participació ciutadana.
El «Full de ruta de la participació ciutadana a les Illes Balears 2020-2023» és un treball tècnic que
consisteix en assessorar, coordinar, guiar i dinamitzar un procés participatiu entre les diferents
administracions públiques de les Illes Balears (nivells autonòmic, insular i municipal) i finalment elaborar
un document tècnic de caràcter planificador.
Com resultat, obtindrem una planificació estratègica de les actuacions dels membres implicats. On
establim les funcions de la DGPIV i les àrees de treball a on s’ha d’enfocar per vetllar i garantir el bon
compliment de la Llei 12/2019.
Volem destacar les avantatges d’elaborar aquest full de ruta de manera participada:
1)
2)
3)
4)

Generar consens i mecanismes preventius de conflicte.
Identificar les necessitats, demandes i prioritats dels membres implicats.
Promou una Administració més activa i més transparent.
Incrementa la legitimitat de l’Administració Pública.

A qui va dirigit:
Consells Insulars de totes les Illes Balears
Ajuntaments
FELIB

Aliances:
Consells Insulars de totes les Illes Balears
Grans ajuntaments:
Palma, Calvia, Maó, Ciutadellla, Eivissa i Formentera
FELIB
GOIB

Quins objectius té:
❖
➢
❖
❖
➢
❖
❖
❖
❖
❖
➢
❖

Dissenyar una metodològia:
Reflexió i identificació de les necessitats, demandes i prioritats.
Assessorar, coordinar i dinamitzar el grup impulsor.
Promoure la implicació de les àrees de participació ciutadana de les administracions públiques de les
Illes Balears:
Fòrums formatius/participatius en clau de diagnosi amb municipis i Consells Insulars.
Fomentar el treball en xarxa a partir de tècniques participatives.
Buidatge i anàlisi dels resultats més informes.
Proposta de definició de model de treball, eixos estratègics i objectius de cada eix.
Fòrums participatius en clau propositiva amb municipis i Consells Insulars.
Marcar un full de ruta de consens:
Redacció del document final, consensuat, obert, transparent i pragmàtic.
Mantenir un grau de seguiment i avaluació periòdica per poder fixar els objectius, rendir comptes del
que s’ha fet i el seu impacte.

- FULL DE RUTA DE LES ILLES BALEARS 2020-2023 Metodologia:
-

Fase de diagnosi territorial: Estudi situació actual, millores i necessitat del GOIB. Per poder fomentar
els ciments del full de ruta.
Fase de definició del model de treball de futur que es vol assolir: Realitzar un projecte de l’escenari
adequat i realista cap a on adreçar-se. Fer un procés participatiu que permeti obtenir un full de ruta
2020-2023.
Fase de disseny de les línies estratègiques per assolir el model consensuat:planificació estratègica,
marcar els objectius generals que cada eix estratègic ha d’assolir.
Fase de la construcció dels mitjans que permetin fer-les realitat: Publicitat, pàgina web GOIB..
Fase de seguiment i d’avaluació: funció d’avaluació i redisseny constant. Seguiment sobre el grau de
compliment de les actuacions, rendició comptes a la ciutadania. Avaluacions periòdiques.
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Preparació logística per iniciar projecte
Reunió equip treball i primera sessió grup
impulsor
Definir la difussió/informació/mobilització.
Diagnosi
Treball investigació
4 Fòrums en clau de diagnòstic
Espai web
Informe de diagnosi
Sessió de treball interna i segona sessió grup
impulsor
Entrega del document del model de treball
4 Fòrums en clau propositiva
Espai web
Sessió de treball interna i tercera sessió grup
impulsor
Exposició pública resultats
Estratègies de divulgació i implicació de la
ciutadania i ens locals/insulars en les
actuacions
Reunions seguiment

Resultats significatius:
-

Full de ruta 2020-2023 validat per totes les administracions públiques implicades.
Directori de corporacions locals i persones implicades a la Participació Ciutadana a les Illes Balears.

